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'Jemoet er de
handen voor
hebben'
,'Ik was zestien toen m'n vader zei: jij moet

metselaar worden. Hijzelf was boer, daar
zat geen toekomst in voor mij. Metselaar
leek me iets te grof. Mijn moeder zei:
probeer het eens met tegels. Als proef heb

ik onze kelder betegeld. Eerst de muren afgebikt, toen
gestuukt en toen tegels erop in zand en cement. Ze
zaten er vlak en strak in. Ik ben er nog trots op.
Sindsdien ben ik verknocht aan dit vak. Het is
een prachtig ambacht. Je moet er de handen
voor hebben en liefst ook een beetje het hoofd.
Ik denk dat je de basis van nature in je hebt en
dat je de fijne kneepjes van een ander leert.
Het kost heel wat jaren voordat je het in de vingers
hebt. Het is een creatief vak, eigenlijk ben je eern
kunstenaar. Je moet een mooi stukje werk kunnen
maken. Dat doe je op gevoel, daar zijn geen instru-
menten voor.
Ik zeg altijd: wees trots op je werk en waak ervoor dat
je je laat pushen door de aannemer. Ga niet tegelen
als de achtergrond instabiel is of nog niet droog. Je
moet de kracht hebben om te durven zeggen dat je
ergens niet achter staat. Het mag niet alleen om de
meterprijs gaan.
Vrouwen zie je niet, maar ze zijn absoluut geschikt
voor dit vak. Zeker voor het fijne werk. Ze zouden
het beroep meer aanzien geven en zorgen voor meer
kleur, ook letterlijk. Zien we eens iets anders dan
altijd zwart, wit en grijs.
Vrouwen passen ook goed bij het sociale aspect. Je
adviseert allerlei mensen. Persoonlijk vind ik dat een
van de leukste kanten van het vak. Ik hoop dat ik nog
heel lang door mag gaan. Tot m'n 65ste sowieso. Maar
ook daarna zal ik graag een mooi muurtje maken. Ik
heb geen deadline."



"Ik hoop dat
ik nog heel
lang door
mag gaan"
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